
felszentelték Isten szolgálatára, Bízom benne és imádkozom érette. hogy áldás
forrása legyen ez családunk minden egyes tagja számára" (Month, 281. o.).

Nyelve nem könnyű, de nem beszél rébuszokban. Gyakran homályos, ám nem
megfejthetetlen. Végül is csak nem marasztalható el egy filozófus azért, mert állandó
küzdeimef vív azért, amit szó nem mond ki. kép nem fest meg: "a lét ígéretének
titkáért" (N II, 370. o.), Elvégre Ady Endrét is azzal vádolták értetlen kortársai.
hogy költészete nem érthető. Meglehet, hogy "választott hőse", F. Nietzsche
példájára Heid~ger is "elhallgatta egyetlen lényeges gondolatát" (N I. 265. o.)?
Tán ez lenne rá a magyarázat, hogy alig lehetséges félreértés és torzítás nélkül
megrajzolni szellemi útját? Vagy esetleg szándéka ellenére túl sok utat mutatott
ahhoz, hogy híven lehessen bemutatni egyetlen alapgondolatát. a létről való meg
feledkezést? Túlontúl sokat kérdezett a létről és t.úlkeveset, jóformán semmit
sem mondott róla? De hogyan is lehetne valami egyértelműt és véglegeset mondaní
arról az önmagában elérhetetlenről. ami csak abban az összeszedettségben jelenik
meg, mellyel vállaljuk halálos létünket. Egyre mindenképpen megtanított: a
filozófiai eszmélődésre, "a meggondolás szígorára, a mondás gondosságára. a
szó takarékosságára" (PL 119. o.). Újból megtanított a csodálkozásra, hogy "miért
van inkább létező és nem sokkal inkább semmi" (WiM 42. o.). Feltehetően nagy
tanítványa, K. Rahner jutott legközelebb mestere titkához: "kereshetjük és ke
ressük is mindenben és mindenkiben azt a kimondhatatlan titkot, amelyik ren
delkezik rólunk - még ha alig nevezhetjük is meg szavakkal".

Források és rövidítések: Die Lehre vom Urteil im Psychologísmus. Ein kritisch
-positiver Beírrag zur Logik, Leipzig 1914. - Die Kategorien- und Bedeutungslehre des
rruns Scotus, Tübingen 1916. - SuZ: Sein und Zeit, Tübingen 1972. - WiM: Was iSI

Metaphysik? Frankfurt 1975. - VWW: Vom Wessen der Wahrheit, Frankfurt 1954. - EH:
ErUiuterungen zu Hölderlins Díchtung, Frankfurt 1951. - PL: Platons Lehre von der
Wnhrheit. Mit einem Brief iiher rlen Hum arrismus.. Bern 1975. - Hw: Ho17 w elte . Frankru rt
l~n. - E: Einführung in die Metapnysik, Tübmgen 1~53. - WPh: was ist das -díe
Philosophie? Pfulllngen 1976. - SvG: Der Satz vom Grund, Pfulllngen 1971. - ID:
Identltlit und Differenz, Prullmgen 1975. - Sp: Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1975. ..e
N: Nietzsche, Pfullingen 1961. I-II. - VA: Vortrii.ge und Aufsatze, PfuJlingen 1967. I-III
- M: Mérleg 12 (1976) 199-213. o. - The Month 237 (1976) 279-281. o.

PAPI SORS '77 (lll)
lrta SIKl GÉZA

- Z. atya?
A hatalmas üvegablak sarkig tárva. Téli nap aranyozza be a szobát. Valaha

raktár volt, most Iroda. A bejárattal szemközt hajótestnyi íróasztal. Tollak, ceru
zák, radírok festői rendetlenségben. Tervrajz fejjel lefelé, elszámolások. szamárfüles
órarend, autókulcs,

Kísérőm, szikár, fekete reverendás pap kicsit tétován néz körül az üres szo
bábari. Tekintete az asztalra esik.

. - Itthon kell lennie. A kulcsról gondolom - teszi hozzá elmosolyodva.
- Tizenegyre beszéltük meg.
- No, igen, természetesen. Tizenegyre. De inost _. az órájára tekint - fél

tizenkettő van.
- Késett a busz.
- Előfordul. A pesti busz. néha késik. Z. atya különben várta önt. De közben

érte jöttek. Féltek, hogy besűrűsödik a festék. Tudja, akkor egész más színe lesz
És mégis furcsa, hogy más a színe az egyik falnak és más a másiké.

Eszerint valamelyik tanteremben található. Bizonyára a festők munkáját el
lenőrzi. Miért nem hagyja rájuk? A mesteremberek különben sem szeretik, ha
avatatlanok beJ.eütik az orrukat a munkájukba, Kicsit meg is sértődöm, míg a
meglehetősen réginek látszó lépcsőkön igyekszem fölfelé. a gimnázium magasabb
régióiba. Elvégre fél órát mégis várhatott volna!
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Csend mindenfelé. Ide is beköszöntött a téli szünet, Találomra benyitok az egyi~

ajtón. Kopott, .öreg padok, deszkarecsegés, krétaszag. A táblán a jól ismert szü
net előtti felírás: VAKACIO! Igen, ilyenkor veszik át az uralmat a testök és
mázolók, hogy míre' visszatérnek- a gyerekek, csillogjon-villogjon a sok fekete
tábia, és gyantás lakk-szagban ússzanak a folyosók.

Valamerrőlvisszhangzik a folyosó. Mélyebb, magasabb hangok váltakoznak. Talán
a sarokszoba ? Nem, ott mínden csöndes. Am a hangok egyre erősebbek.

Kicsapódik az egyik ajtó. Munkaköpenybe öltözött gyerek nézelődik ki rajta.
Fején a szobafestők jellegzetes csákeja. Ogy látszik, az ipari tanulök még nem
kapták meg a karácsonyi szünetet. Amikor meglát, visszahátrál. Hallom, amint
kicsit mutál6 hangon, halkítva mondja : "Igazgató úr kérem, valaki mászkál itt".

Nyomulok utána. Végre megtalálom Z. atyát. akiről azt hittem, hogy a föld
nyelte el. .

A teremben négy létra áll. Az első pillanatban olyan érzésem támad.
rnintha maguktól araszolnának. Csak aztán tűnnek szemern elé teteiüleben az
emberi alakok.

- Hát mégis megjött? - A leghosszabbik létra tetejéből jön a kérdés.
- Z. atyát keresem. .
- Én vagyok az. - Atveti lábát a legfelső létrafokon, aztán megindul lefelé.

Egyik kezében tekintélyes meszelőt tart, a másikban a vödröt egyensúlyozza.
Munkaköpenyben van, ő is csáköt hord. S míközben jön lefelé, utasításokat
harsog a többi létra birtokosainak:

- Pista, te kend át még egyszer a falat a bejárati ajtónál. Jóska, te ka
pard le a mennyezetnek azt a részét, amit elfuseráltunk. Laci, szaladj be a konyhába,
mondd meg, hogy melegíthetik az ebédet.
. - Vissza tetszik jönni? .

- Persze - ezt még mindig fölfelé rnondja, de közben leteszi maga rnellé
a vödröt, a kezét beletörli a nadrágjába, aztán felém nyújtja. -:;-. Üdvözlöm
r.zerctettel.

Valamit még mormog is, alighanem a nevét, de nem értem pontosan.
- Jól utazott?
- Köszönöm jól. Csak a busz. ..
- Igen, késett. Pista szélesebben húzd az ecsetet!
- Azt gondoltam, hogy majd...
- Hogy nyugodtan elbeszélgethetünk. ugye? De hiszen itt nagyszerűen be-

szélgethetünk! Józsikám, kapard bátrabban! Itt nem zavar senki! Még a telefon
se szól!

Sercegés támad. Mintha rádióval kísérletezne'valaki. Aztán egy monoton
hang szól a most bekapcsolt mikrofonba: "Z. ltyát keresik Pestről. Z. atyát
keresik Pestről!"

- Mondom, a telefon az oka minden bajnak! Rögtön jövök, egy pillanat.
Magunkra maradunk. A két fiú a létra tetején és én. A harmadik elnyar

galt a konyha irányába,. ami a szagokról ítélve nem is lehet olyan messze.
Z. atya pedig alighanem Pesttel beszélget. ,

Ok ketten, akik itt maradtak, rendkívüli buzgalommal és szakértelemmel
végzik a rájuk rótt munkát, A kisebbik, akinek Pista a becsületes neve. még
a nyelvét is kiölti. A másik komótosan püföli a falat. Valóban csíkos lett azon
a részen,

- Na. már itt is vagyok. Nem éhezett meg útközben'? .Szívesen megkínáljuk
egy-két falattal. Vagy valami fríssítőt?

Aztán mégis maradunk. Megint fejére illeszti a csákót, belekavar a vö
dörbe, s megindul fölfelé a létrán.

Tessék csak helyet Iog'alní ott a tanári asztalnál. Kicsit piszkos a szék?
Talál ott papirost. törülje csak le. Ott írni is tud, ha akar. Ugye 'nem haragszik?
Muszáj befejeznünk ebből a festékből, mert megint ,csíkos lesz. Hiába. ha az
ember nem tanult szobafestő, meglepetések érhetik.

- Maguk festik ki az iskolát?
- Csak a tantermeket.
- Szakember nélkül, csak így házi erőből?

- Dehogy szakember nélkül! - Közben nyikorogva araszol odább. - Zol-
tán bácsi, a festő pontosan megmutatta, hogyan kell. Meg figyeltünk is, amikor
a kápolnában dolgozott. Elmagyarázta. melyik festék milyen hígítással a legjobb.
Nekünk nem' maradt egyéb dolgunk, mint hogy brigádokra oszoljunk, aztán neki
kezdjünk. Mire benépesül az iskola, már olyan lesz, mintha kiglancolták volna.
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- Es így szebb lesz?
- Szép lesz - megint araszol -, meg olcsóbb. Megvan rá a keret, de

abból inkább egy automata mosógépet veszek. hogy a nővérek ne kínlódjanak
annyit a mosással, Képzelje azt a rengeteg ágyneműt, terítőt, törölközőt! Egy
jó nagy automata mosógép kellene. Talán futja is... A szertárakban is kel
lene egy és más. Hiába, nem lehet mindent saját erőből.

Visszatér a hírnök a konyha felől.

- Azt üzenik, tessenek menni ebédelni.
- Jól van, megyünk, köszönjük. Menjen csak nyugodtan előre. A leves

akkor jó, ha meleg. Itt, a folyosón balra kell fordulni aztán lefelé. Az ebéd
lőt messziről megismeri majd a kanálcsörgésről.

- Z. atya. nem jön?
- Dehogynem! Csak kilakkozom még az ajtókeretet. Az gyorsabban megy.

Az ember· jó gyakorlatot szerez a csónaklakkozásnál.
- Megvárnám.
- Jó, majd igyekszem. Vegye már le. ezt a vödröt. legyen szíves. O. ko-

szönöm, Kicsit festékes lett a nadrágja ? Kiszedjük éterrel. Már ebben is nagy
agyakorlatunk.

Kílakkozta az ajtóbetétet, aztán kiszedte a nadrágomból a festéket. mi
közben egy meglehetősen szűkös házikabátban üldögéltem szobáía öblös fote
Jeinek egyikében.

- Igazán nem éhes? Mert akkor inkább menjünk!
A szobát betölti az éterszag. A hatalmas falakat végig könyvespolcok sze

gélyezik. Könyvespolc van a szoba közepéri is, térelválasztó elemként.
- Míkor olvas? - Röstellern a kívánesi kérdést. De azon rnedítáltam,

vajon míkor van ideje rá.
- Hát, bizony ahhoz csak este jutok.
- Este?
- Az én estém tíz óra körül kezdődik. Addig a végzősökkel szoktam be-

szélgetni. Meg nincs olyan este, amikor ne jönne valamelyik gyerek. Manapság
rengeteg probléma van otthon. A· szülők válnak, veszekszenek. vagy éppen
gürcölnek valamiért, nem marad idejük a gyerekükre. Em itt. nekünk kell
pótolnunk.

- Bármikor bejöhetnek?
- Természetesen. Legfeljebb nincs szerencséiük- mert már megelőzte őket

valaki. De mindig találunk időt egy-egy beszélgetésre. Mert ei sokszor fonto
sabb, mint maga a tanulás.

- És önmagára? Marad ideje önmagára?
- A mi rendünkben az a szabály, hogy akkor vagy a leginkább önmagadé.

amikor másoké vagy. Igy hát rengeteg időm van önmagamra. Ha azt akarja
kérdezni, míkor gondolkodom, hát azt mondhatom, mindig, Mert míndig vannak
gondjaink, amiket magunknak kell megoldanunk. Ha kifestjük a tantermeket.
beugrom Pestre és megveszem a mosógépet, Az egyik WC folyik. azt meg
kell igazítani. A közös hálóban leszakadt a karnis, azt fel kell tenni. mire
visszajönnek a gyerekek. Egyszóval, van miről gondolkodni. Nézze csak a ha
jamat. Alig múltam negyven, és most már azokat a szálakat kell keresnem.
amelyek nem őszek.

- Eszerint gondjai is vannak?
- Ha nem lennének, nem volna érdekes az élet. A gondtalan ember sokat

unatkozik.
- Láttam. gyerekekkel festi a tantermeket.
- Igen. P. atya is egy gyerekbrigáddal dolgozik az emeleten. Nélkülük meg

sem tudnánk moccanni!
- Nem mennek haza a karácsonyi szünetre?
- Nem.
- Nem kegyetlenség ez?
- Ezt ne tőlem kérdezze, hanem a szüleiktől. A karácsonyi szünetre húsz

gyerek marad itt a konviktusban. Ki ezért, ki azért. Anyjuk vagy apjuk már
jóval a szünet előtt levelet ír, hogy. nagyon sajnálja, de ugye az idén karácsony
kor nem tud mít kezdeni a gyerekkel, értsük meg, most nősül. most megy
újra férjhez, szóval útjában van a gyerek. Ez persze nem meglepetés. Hetek, hóna
pok óta látszik az ilyen gyereken, hogy valami nincsen rendben körülötte. Jó ta
nulók hirtelen leromlanak, kitűnő és példás gyerekek szórakozottnak látszanak.
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bámészkodnak, váratlan érzelmi kitöréseik adódnak. Mit tehetünk? Érdeklő
dünk a szülőktől a látogatási napokon. Vagy egyszerűen levonjuk a következ
tetéseket abból. hogy a szülők nem látogatják a gyereket.

- Eszerint manapság azokat a gyerekeket adják szerzetesi iskolába, akikkél
vagy akik körül van valami baj? .

- Hadd gondolkozzam egy kicsit. Nem akarja addig felvenni a nadrágját'?
Egész szép lett. A felesége nem veszi majd észre. Szóval, hogy a kérdésre vá
laszoljak. ezt így nem lehet általánosítani. De amelyik szerzetesi iskolának van
konviktusa, annak bizony alaposan feladják a leckét pszichológiából is.

- Önök kapnak lélektani képzést?
- Valamennyit igen. De ennél sokkal, de sokkal több kell. Meghozattam

egy sereg szakkönyvet. azokat olvassuk a rendtársaimmal. Összel részt vettem
egy pszichológus találkozón, Ott rengeteget tanultam, de még mindíg nem eleget.

- Vannak reménytelen esetek is?
- Néha vannak.
- Mi történik velük?
- Eltanácsoljuk őket. Ne feledje, bármennyire fájdalmas is, ha szemünk

láttára kerül kátyúba egy kis ember élete, közben azért a többiek sorsáról
sem feledkezhetünk meg. Végeredményben értük is felelősek vagyunk, velük
is el kell számolnunk. egyenként. Ha sok-sok mérlegelés után úgy látjuk, hogy
egy góc minden igyekezetünk ellenére jóvátehetetlenül fertőző. akkor ki kell
vágnunk.

- Hány ilyen műtétre kerül sor évente?
- Néha egyre, néha évekig egyre sem, néha váratlanul kettőre is.
- Mit érez ilyenkor?
- Napokig nem találom a helyemet. Végtelenűl elkeseredett vagyok és na-

gyon szomorú, Százszor és ezerszer felteszem magamnak va kérdést, hol rontottuk
el, nem lehetett volna mégis segíteni? Ha ketten vagy hárman összejövünk a
rendház folyosóján. míndig szóba kerülnek az ilyen esetek. Kicsit mindig a
vereség érzését keltik az emberben.

- Győzelemből vagy vereségből jut több?
- Nem szeretek veszíteni. Édesanyám mesélte, hogy gyerekkoromban sokszor

sírva fakadtam a méregtől, ha a bátyám győzött valami játékban. Ha az ember
megöregszik, a sírás nem segít. Úgy kell veszíteni, hogy a tanulságaiból győ-
zelmet lehessen egyszer kícsikarni. •

Elhallgat, zsebkendőjével törli a homlokát. Azt is megszínezte a falfesték.
- No, most már igazán menjünk ebédelni. Aztán a kávét majd nálam isz

szuk meg. Akkor folytathatjuk.
Az ebéd kitűnő. Az ebédlő pedig egyenesen csodálatos. Hatalmas tér, elő-

adások tartására is alkalmas beosztással, modem bútorokkaL
- Mi alapoztuk - mondja. Hangjában most érzek először büszkeséget.
- Mennyit takarítottak meg így?
- Körülbelül százezret.
Nincs több tizenöt-húsz gyereknéL Szinte elvesznek a hatalmas teremben.
- A tanárok a rendház ebédlőjében étkeznek. Az ügyeletes mindig a gye-

rekekkel van. De akad, aki csak úgy kedvtelésből jön át. Jól érzi magát itt is.
Az asztal végén nevetés csattan. Az olajkályha árasztja ameleget.
- Este tartjuk a karácsonyt. Először szertartás, aztán fenyőgyújtás.

- A rendházban?
....... Nem, a gyerekeknek. Akiknek itt kellett maradniok. A rendház teljesen

kiürül estére.
- Persze, az atyák is hazamennek.
- Nem haza. A környékben ők mondják az éjféli miséket. Rengeteget

pasztorálnak. Van, aki tanyára megy ilyenkor. Volt már' tanyán karácsonykor?
Mintha a betlehemi istállóban gyúlnának ki. a gyertyák. Két-három tanyáról
összegyülekeznek az emberek. Csengős szánokkal jönnek, mísét hallgatnak, aztán
együtt maradnak. beszélgetnek, énekelgetnek. Olyan régi karácsonyi énekeket
lehet ilyenkor hallani, hogy a gyűjtők szíve beledobbanna.

- Főtisztelendő úr is itt mísézik valahol?
- Én a gyerekek ünnepsége után autóba ülök. Északon van egy kis temp-

lom a Bükkben. Oda kell érnem éitélre. Holnap is ott maradok gyóntatni.
holnapután meg én mondom a reggeli mísét. Aztán jövök vissza. Délután es
kewk a nagytemplomban. Egy régi tanítványunknak lesz az esküvéje.

- Visszajárnak a ;-égiek?
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- Majdnem míndegyík, Egyet-kettőt veszítünk el a szemünk elől évrolya
monként. A többi megmarad' a mi diákunknak. Csak a kapcsolatok minősége

változik.
Tortát adnak ebéd végén. A gyerekek ujjonganak.
- No, máskor azért jóval szerényebben élünk. De. ma ünnepi ebéd van.

Még egy szeletet?
- Nem, köszönöm, 'Inkább egy kis szódát.
- Tessék. Bort? Vagy inkább majd a szobárnban fekete után, jó?
- Persze! Mondja, Z. atya, azzal együtt, hogy maguk csinálják a belső

munkákat, hogy saját erőből építenek, amit lehet, hogy mozgósítják a szülőket

és a gyerekekert is, elegendő az az összeg egy konviktor Iskoláztatására. amit
papíron kimutatnak?

- Nem.
- Es a segéllyel, a gyűjtéssel együtt?
-:- Azzal sem. .
- Hát akkor?
Elmosolyodik. Mint egy gyerek.
-Ismeri ugye azt a könyvet, mely ha j.ól emlékszem Helen Keller és Anne

Sullivan címmel jelent meg tavaly. Tudja. Helen Keller volt az a szerencsétlen
vak, süket és néma kislány, akit Anne Sullivan színte emberfölötti erőfeszí

téssel megtanított írni, olvasni és beszélni. Nos, ennek a könyvnek a függeléké
ben van Helen Kellernek egy rövid felszólalása az optimizmusról. Olyasvalamit
mond, hogy az optimista ember mozgatja a világot, a pesszimista viszont
megállítja. Hát, látja, nálunk itt megy a világ. Mert optimisták vagyunk. Az
emberekben, a segítségükben és a megértésükben mindig bízhatunk. Ha kell.
paptestvéreink is mellénk állnak.

Nagy falatokban eszi a tortát. Az olyan ember mozdulataí ezek, akinek
sosincs elég ideje, míndig rohanna valahová. Eszreveszi, hogy figyelem. Megint
elmosolyodik. A kis herceg jut eszembe: az mosolyoghatott így az emberek
értetlenségéri. .

A kávé égeti a torkomat. A bor viszont nagyon finom. Ez is valahonnan az
északi hegyvidékről való.

- Itt marad gyertyagyújtásra?
-' Estére haza kellene érnern,
- Majd hazaviszem. Pesten át megyek én is. Maradjon itt, jó?
BóIíntok. Újra tölt a kristályvízes üvegből. Koccintunk, aztán vizsgálgatjuk

egymást.
-Nem ezt várta?
Kortyolok a borból. hirtelen nem is tudok mit válaszolni. Nem egészen ezt

vártam, mégis többet kaptam a vártnál. De hogyan mondhatnám el ezt?
• ...,... Pihenjen le egy kicsit. En visszamegyek a gyerekekhez. Körülbelül két
óra kell és elkészülünk a teremmel.

Udvariasságból tíltakozom, aztán mégis ledőlök a díványra. O Ismét munkaruhá
ba öltözik. A sarokban álló papírkosárból újságet kotor elő.

- Csákó nélkül nem megy, Majd fölkeltem, ha végzünk.
Hanyatt fekszem, gondolataimat próbálom rendezni, de már nem bírok az

álommal.
Amikor felébredek, szürkül, Valaki takarót vetett rám. Az ágy melletti

asztalkan kis cédula; sietős kézzel rótták rá az apró betúket: "Készen vagyunk I

Kiszaladtam a városba lisztért! Várjon meg!"
Felkattintom a kislámpát.Körülnézek. Az asztalon imakönyv, az UJ

kiadású Biblia, német nyelvű Pál-kommentár, francia válogatás a szeretet rnes
terelből. Néhány szépirodalmi könyv, köztük a nagy sikerű regény, a trilógia
lezárása, benne a jelző a 125. lapon. Olvasás közben apró ceruzajeleket tesz a
margóra. Néhol egészen apró betűs írás is olvasható. Az egyik jegyzetet nagy ne
hezen kíbetűzöm: az Efezusi levél egyik passzusával veti össze a regénynek azt a
részét.

Lépteket hallok. Már nem tudom betenni a könyvet.
- Felébredt? - Láthatóan mulat a zavaromon. - Szerenesere talált olvasni

valót.
- Tetszett? - Felnurtatom A történet vége című könyvet.
- Nagyon. Végre egy jó regény. Olyan. amiből gondolatokat is meríthet

az ember.
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- A szépirodalmí műveket is felhasználja prédikációiban?
- Ezek útján lehet a legkönnyebben kontaktust találni a hallgatókkal. Hí-

szen lehet, hogy ők is olvasták, ha meg nem, hát majd elolvassák. Legalábbis
remélem, hogy ilyen szuggesztív szónok vagyok - teszi hozzá önironikusan.

- Verseket is olvas?
- Verseskönyveket ritkán. De a folyóiratokban el 'szoktam olvasni a ver-

seket. Némelyikben rendkívül tömör, kifejező gondolatokat találni. Az Uj Írás
nak volt egy száma, biztos emlékszik rá, amelyben együtt olvastarn Juhász
Ferenc prózaját a könyvről, Kormos István, Latot László és Fodor András egy-egy
remek versét. Ez komoly szám volt. Ki is vágtam mindegyik verset, mert mínd
ből meríthetünk az életre. Nem. nem az életre, ez túlságosan nagy szó. De
mindegyíkben volt olyan gondolat, ami megindított valamit az emberben.

- Egy-egy ilyen olvasmányra fel szokta hívni a gyerekek figyelmét?
- Van ilyen jellegű szakkörünk. Egyébként meg szoktuk hívni az írókat

is az iskolába. Olyanokat, akiknek a műveí érdeklik agyerekeket.
- A fiatalabb írókat ugye?
- Nem mondhatnam: Vannak a fiatalabbak kőzőtt, akiknek egyik-másik

műve érdeklődést kelt. Sokan olvasták például Nádas Péter új regényét, beszél
getnek, vitakoznak Eszterházy Péter egyik-másik írásáról, a hagyományos pró
zához jobban vonzódnak. Én nem mernék állást foglalni irodalmi kérdésekben,
de míntha a modern magyar prózairodalomban a kelleténél valamivel több
lenne a trükk és kevesebb a belső tartalom. Ez persze csak az én személyes vé-
leményem. .. ,

- Magyart is tanít?
- Az idén nem.
- Hiányzik?
-Természetesen. De nem fér bele az ídőmbe. Igy is túl sok órám van.

. Kopogtatnak. Az ajtóhoz megy, halkan suttog valakivel.
- Jöjjön le az ebédlőbe, ha kedve van rá, Mindjárt kezdődik a karácsonyi

ünnepély.
Vagy harminc gyerek gyűlt össze. Úgy látszik, a városból is bejöttek néhányan.

A tanárok közül is itt van míndenkí, aki még nem utazott el a környékbe. Együtt
magyünk át a kápolnába, majd a jászolba-helyezés után csendben kocogunk vissza
az ebédlőbe, ahol már feldíszítették a hatalmas fenyőfát. .

Majdnem mindegyik gyereknek könnyes a szeme, amikor az evangélíumot
hallgatja. Nem szégyellik, hogy sírnak. Le sem törlik arcukat, míközben a ha
gyományos karácsonyi énekeket éneklik. Z. atya rövid beszédet mond. Arról, hogy
a karácsony a családnak is az ünnepe. Akik most együtt vagyunk, egy nagy csa
lád részei vagyunk. Édesapánk az Isten, édesanyánk Mária. Ök sosem feledkeznek
meg rólunk és míndíg velünk vannak, ha szólftjuk őket.

Ajándékokat osztanak. Míndenkí mást kap, nem "egyencsomagokat". Látható
gonddal válogatták össze a kis tárgyakat, mindegyik olyan, hogy igazi örömet
kelt. .

Valaki a nevemet olvassa. Elképedve botorkálok oda az asztalhoz. Kis csomagot
nyom nak a kezembe, valaki azt mormolja: "Kellemes karácsonyi ünnepeket kívá-
nok!" A selyempapír tollat és jegyzettömböt rejt. '

- Hogy mínél szebbeket írhasson - mondja Z. atya rám kacsintva. Neki
egyébként egy borotvát hozott a Jézuska, s ahogy elnézem, nem minden célzatos
ság nélkül.

A termet halk zsibongás tölti be. Mindnyájan egyetlen áramkörbe tartozunk
rnost. A gyerekarcok kiszínesednek, úgy látszik, mindegyíkük megfeledkezett a
maga kis vagy 'nagy fájdalmáról. Z. atya míndegyikhez odamegy, mindegyiknek
m.ond egy-két kedves szót. Felcsattan a nevetés.

A nővérek szendvícseket kínálnak, és mákos meg diós, beíglít tesznek az
asztalra. Villák, tányérok csörögnek. tea párolog 'az öblös csészékben.

- Indulhatunk ?
Felcihelődöm, az új tollat és a jegyzettömböt zsebre teszem,
- Nem kell búcsúzkednia. Jöiiön ki a kapu elé, majd odaállok a kocsival.
Kint. a folyosón, megcsap a decemberi fagy. Bent jó meleg volt. Kicsit még

leselkedem a szűk ajtórésen. Z. atya helyét egy mástk tanár foglalta el, talán
észre sem vették, hogy elment. Mint egy nagy családi tabló, olyan most a kép.

- Jó hideg van, ugye? A rádió mínusz tízet ígért, de lehet vagy tizenot fok is.
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A Trabant falja a kilométereket. Hosszú ideig megyünk anélkül, hogy egyetlen
járművel találkoznánk. Mindenki ünnepel, mindenki otthonába tért már.

- Nem akar valami zenét hallgatni? - Kis zsebrádiót nyújt felém a sötétben.
Recseg-ropog a kis készülék, miközben az állomások között keresgélek. Handel

Hallelujája tűnik fel egy pillanatra, majd a Missa Solemnis egy részlete. Végül egy
gyerekkórusnál kötök ki. Karácsonyi énekeket énekelnek.

- Mintha otthon lennénk. - A hangján érzem, hogy mosolyog,
- Szép volt a karácsony.
- Ugye, szép?
- Minden évben így csinálják?
- Igen. - Közben megelőzünk egy nehézkesen szuszogó teherautót. Tejet szál-

líthata főváros felé.
- Hallgatjuk a gyerekeket. Forte fejezik be az éneket. Kis szünet, majd csodá

latos szépen rákezdi egy másik hang: "Ave Maria, gratia plena. .." Mintha minden
egyes szónál egy-egy aranytaUér esne ki a szájából.

Nyolcvan kilométeres sebességgel haladunk. Egy kanyarodó után feltűnik la
fővárost fedő fénybúra.

- Fél óra múlva beérünk.
- Főtisztelendő úr is odaér idejében?
- Tizenegyre ott leszek. Nem is kell előbb.

Egy pillanatra végigcikázik bennem, mit is csinált ma. Öt óra körül kelhetett
Mise, reggeli, majd osztálytestés. Megszervezték a karácsonyi ünnepélyt, lakkozott.
bement a városba élelmiszert venni, egyeztette a heti programját, jelentéseket írt.
munkatervet készített, ellenőrízte taz osztálykönyveket. beszélt a tanártársaíval, él;
most robog valamerre Észak felé.

- Nem fáradt? .
- Jó lenne egy nagyot aludni. No, majd holnapután.
Szeretném megkérdezni, honnan veszi a tartalékot. Mégis inkább hallgatok.

Most egyszerre sok gyerek folytatja az imát: "Sancta Maria, Mater Dei. ora pro
nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen."

Beértünk a városba. Villamos csörömpöl el mellettünk.
- Itt majd kíszállok, Villamossal is hazaérek.
- Ugyan, dehogy! Merre menjünk?
Alig van forgalom. Csak a közlekedési lámpák virrasztanak.
- No, itt már igazán kiszállek. Innen már egy ugrás.
Óvatosan gördül a járda mellé, Kezét nyújtja.
- Lejön jövőre is?
- Lemegyek. Egészen biztosan lemegyek.
Megdöbbentő élességgel rajzolódnak ki előttem a gyermekarcok. Atszínezi őket

a karácsonyi gyertyák fénye, melegítí őket az újra megtalált szeretet.
Z. atya a zakatoló Trabanttal nekivág a félhomálynak. A kocsi s benne

az integető alak. árnya egyre kisebbedik. Aztán elnyeli őket egy kanyarodó.

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be.
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáiát, másrésst,
megkímélik a szerkesztőséget a kéziralm'ásolás többlet-költségettől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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